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 كأدهبا

  2018يانَت، 30 :  شةتاريخ اؼبناق
اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع )ربقيق   :     وضوعم

    النص كأفكاره(
 65 :  حجم الرسالة
 اؼباجستَتع.ر، نورالدين دكتوراندكس  : ؿ اؼبشريف األك 

 اؼباجستَت: خَتالنساء أحسن عمبل صاغبا،   اؼبشريف الثاىن
 كالفردية اؼبعيارية: اؼبخطوطة،كالنص،كالتحقيق،كاألفكار، الكلمة اؼبفتاحية

 ربقيق) اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع كاف موضوع ىذه الرسالة:
حبث  يف ةأساسيسألة م. كمن عبد اؼبعطى السمبلكل شيخلل (هر كأفكاالنص 

سية دبنهج الفيلولوجي بطريقة ىذه الرسالة تتكوف من ربقيق النص كأفكار أسا
الفردية اؼبعيارية. عن ربقيق النص ىذه الرسالة تستعمل طريقات التالية.  كىي، 
ترصبة النص كتصليحو، كتدكين اؼببلحظات للتصليح أك التغيَت، كإتاح التعليق 

. النص إىل بعض القسم، كترتيب ؿبتويات لكلمة الصعوبة حضرةكالتفسَت، ك 
ية ربتول عن نكاح كما يتعلق بو، كمرأة اليتيمة كشركطها، كأما أفكار األساس

كثيبة كشركطها، كبالغة كشركطها، كآمة كشركطها، ككايل كشركطو، كشاىد 
 كشركطو.   



 كلمة الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ضبدا كشكرا هلل رب العاؼبُت الذم أعطانا نعما كفرصة كثَتة حىت كصلنا 
ا، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت إىل أمهية اػبطوة يف دراستن

كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف ؿبمد الرسوؿ اهلل، 
 أما بعد.

فقد إنتهى الباحث يف كتابة ىذه الرسالة ربت العنواف "اؼبخطوطة اؼبربع 
ى للشيخ عبد اؼبعطيف حكم اؼبذاىب األربع )ربقيق النص كأفكاره(" 

، فبإذنو كإعانتو كقدرتو كىدايتو عز كجل قدـ الباحث ىذه الرسالة السمبلكل
لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا جبامعة الرانَتم 
اإلسبلمية اغبكومة مادة من اؼبواد الدراسية اؼبقررة على الطلبة للحصوؿ على 

 نية.يف العلـو األدبية كاإلنسا S.Humشهادة 

كيف ىذه الفرصة اؼبباركة يسر الباحث يف تقدًن الشكر لفضيلة اؼبشرفُت  
يف إشراؼ الباحث على نور الدين الماجستير وخير النساء الماجستير، كمها 

إسبػػػػػػػػػػػػػاـ كتابة ىذه الرسالة إشرافا عظيما، كعسى اهلل أف يباركهما كجيزمها بأحسن 
إىل رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا كصبيع األساتذ اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة. ٍب 



كاألساتذة فيو، كعميد كلية األداب كالعلـو اإلنسانية كمدير اعبامعة ك ؿباضرين 
 كؿباضرات صبيعا فيها ؼبساعدة كتابة ىذه الرسالة.

محمد يونسى ابن رشيد وحميدية ككذلك الشكر إىل الوالدين احملبوبُت  
دعاين للنجاح لعل اهلل أف يرضبهما كجيزيهما أحسن الذم قد  ينت محمد آمين

الثواب يف الدنيا كاآلخرة. كأخَتا، إىل األصدقاء اؼبكرمُت الذم سعدكنيهم يف 
إسباـ الرسالة. كرجى الباحث رجاء عظيما لتكوف ىذه الرسالة منفعة لنفسي 
خاصا كللقرآء عاما. كأختم بالدعاء عسى اهلل أف جيزم كل مساعدين ىذه 

 سالة.الر 

 

 ـ.    2018يناير،  30دار السبلـ، 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

قاؿ رئيس صبهور اإلندكنسيا األكؿ "سوكرنو" ال تنسى التاريخ، ألف 
، كاؼبخطوطة إحد من التارخي ف. زماننا اآل ية حىت كصلت إىلالتاريُخ أساَس العلـو

اإلنسانية يف إندكنسيا  قيمة عظيمة يف تطوير العلـو الدينية أكا كأما اؼبخطوطة ؽب
خاصة، كتطورىا يف ىذه األكاخر لتعلم الناس عن العلـو كالوقاعة القددية 

كالتوحيد،  ،القرآفباجملبلت، كالكتب، كاعبريدة. تبحث يف اؼبخطوطة عن علـو 
ب، كقصة القددية، كأشعار ادكعلم اآلم اللغة، كاغبديث، كعلم التصوؼ، كعل

 الكبلسكية كغَتىا.

كنظر إىل ىذه اعبوانب اغبالة اؼبختلفة من اغبياة اؼباضية، أف علم  
فيلولوجي كبّوابِو اليت ىو قادره على كشف كنوز اؼباضي. ثراء اؼباضي يف 
اندكنيسيا خصوصا شكل ـبطوطة مكتوبو دبجموعو متنوعة من اللغات كىي 

 أتشيو ، كاعباكية ، كالعربية.

إصطلح اؼبخطوطة بإصطبلحة أخرل نصوص القددية ىو كتابات  
اليدكية كتب على القرطاس، كالربدم، كاللحاء، كالركطاف الىت ترؾ السابقوف 

، كيف اللغة اإلقبلزية codexاألكلوف. يف اللغة البلتينية، اؼبخطوطات يسمى ب  
إذا،   handschript.1ؽبولندية يسمى بإصطبلح ، كيف اللغة اmanuskriptيسمى ب 

                                                           
1 Edwar Djamaris, Metode Penelitian Filologi (Jakarta: Pusat Bahasa, 2002),3 



أف السابقوف األكلوف يكتبوف الشيئ ما يتعلق عن العلـو الدينية أك اإلنسانية 
 بوقت طويل، ليصعبوف يف طلب ألتو ككذالك كتابتو.

يف البداية، لنعرؼ علم اؼبخطوطة يوجب علينا أف نعرؼ علم فلولوجى، 
الفلولوجي يأتى من لغة البلتينية تتكوف  األنو يبحث فيو عن اؼبخطوطاتية.كأم

ىو كلمة، ك  logosمعنو اغبب، ك   philos. أف logos ك  philosمن كلمتُت كىي: 
logos   .أيضا دبعٌت العلم. إذا، الفلولوجي من اإلصطبلح دبعٌت حب يف كلمات

كما يتعلق باألدب؟. نوجد أف نستعمل حاصل البحث الفلولوجى أساسيا 
  2خاصا. كاللغة، كالتاريخ، كالدين عاما. لبحث األدب

قالت نبيلة لوبيس يف كتاهبا، يف اللغة العربية، أف الفلولوجى يسمى بعلم 
ما يلى: "حققة   أساس الببلغةيف كتاب  الذـبشارل. كما ذكر ربقيق النصوص

األمر كأحققتو: كنت على يقُت منو، كحققت اػبرب فأنا أحققو، كقفت على 
الرجاؿ ألصحابو إذا بلغهم خرب فلم يستيقنوه: أنا أحق لكم  حقيقتو، كيقوؿ

ىذا اػبرب، أم أعلمو لكم كأعرؼ حقيقتو". لذالك، معٌت الفلولوجى الذم 
حيقق النص ال يذكر أنو ؿبقق، كلكن يستعمل كلمة " صححو، كقرأه، كقارنو، 

ما  أك إعتٌت بو ". كربقيق ىو البحث اعبيد على األعماؿ الذم يتعلق اغبالة
تاىل: ىل األعماؿ الذم يبحث أك حيقق أصليا، كعطاء البياف عن اغباؿ اؼببهم، 

إذا، بعد قرأنا كفهمنا النص السابق  3مثل: إسم، تاريخ اؼبشك، كاقعات كغَتىا.
 أف الفلولوجى يتعلق بالتحقيق.

                                                           
2
 3نفس المرجع، .  

3
 Nabilah Lubis, Naskah,Teks,dan Metode Penelitian Filologi, (Puslitbang Lektur 

Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri,2007),18 



اؼبخطوطة يف ىذه الرسالة أريد أف أحقق كأخرج األفكار من النص " 
". ىذه اؼبخطوطة توجد ذاىب األربع لعبد اؼبعطي السمبلكلاؼبربع يف حكم اؼب

 ىذه اؼبخطوطة ألفت 443.4_07يف متحف أتشيو، بندا أتشو برقم اعبريد 
عبد اؼبعطى بن سامل بن عمر بن الشلىب  كإسم أصلوبعبد اؼبعطى السمبلكل، 

 5كىو من مذىب الشافعي. السمبلكل، القادرم، األزىرم، اؼبصرم.

ة ربتول عن الفقو من مذىب الشافعي، ألف مألفو من ىذه اؼبخطوط
مذىب الشافعي. ىذه اؼبخطوطة ربتول عن مسألة اؼبناكحة اؼبرأة اليتيمة 

مة كشركطها، كالويل كاآلكشركطها، كالثيبة كشركطها، كالبالغة كشركطها، 
كشركطو، كالشاىد كشركطو. كما عرفنا يف السابق، أف علم الفقو يتطور تطويرا 

يف العامل، ألف ىذا العلم أىم العلم يف اغبياة. لذالك، جاء اؼبفكركف  عظيما
اؼبربع يف حكم ليكتب اؼبخطوطة كأحدىا ىذه اؼبخطوطة ربت اؼبوضوع 

لذالك، أريد أف أحبث ىذا النص اؼبخطوطة بالتحقيق كإخراج اؼبذاىب األربع. 
 األفكار دبنهح الفردية اؼبعيارية.

  
 مشكلة البحث .ب 

يف ىذه ث ، فاؼبشكلة الىت أريد أف أحبالبحث اؼبذكورة سنادان علىإ
 كمها : ،مسئلتُت الرسالة عن

عبد اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع ل.كيف ربقيق النص يف 1
 اؼبعطي السمبلكل ؟

                                                           
4
 KATALOG NASKAH MUSEUM ACEH, Jilid 2,Banda Aceh,185 

5
 http:shamela.ws/browse.php/book-3901/page-2221 Tgl akses:07-11-2017 



عبد اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع ل. ما أفكار أساسي يف 2
 اؼبعطي السمبلكل ؟

 
 أغراض البحث .ج 

ل حبث الرسالة ؽبا أعراض، ككذلك يف ىذه الرسالة, كأما الغرض من لك
 ىذه تتكوف من غرضُت فهما :

عبد اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع لربقيق النص يف . ؼبعرفة 1
 اؼبعطي السمبلكل.

اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع  اؼبخطوطةفكار أساسي يف . ؼبعرفة أ2
 عبد اؼبعطي السمبلكل.ل

 
 

 دراسة السابقة .د 

 قد حبث عن اؼبناكحات كثَتة, منها:
- Juanda, Usia Perkawinan Dalam Islam, Skripsi, Jurusan Hukum 

Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011, Institute Agama 

Islam Negeri Banda Aceh 

 

- Zahratul Jamilah Binti Muhammad Zain, Kriteria Kafa’ah 

Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kuala Terengganu, 

Malaysia, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah 

Dan Hukum, 2011, Institute Agama Islam Negeri Banda Aceh. 

 

- Ahmad Fakhruzi,Saksi Adil Dalam Akad Nikah (Analisis 

Terhadap Pendapat Mazhab syafi’i), Skripsi, Jurusan Hukum 

Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2013, Institute Agama 

IslamNegeri Banda Aceh. 



 

- Tunas Muda, Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Menurut Imam 

Syafi’i (Analisis Tentang Kriteria Ahlul Kitab), Skripsi, Jurusan 

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2013, Institute 

Agama Islam Negeri Banda Aceh. 

 

- W.Noor azira Ernawati Binti Ahmad, Kedudukan Wali Hakim 

Dalam Perkawinan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah 

Syariah Negeri Perlis), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, 

Fakultas Syariah Dan Hukum,  2011,Isntitue Agama Islam Negeri 

Banda Aceh.. 

 

كيف ىذه الرسالة، أريد أف أحبث عن اؼبناكحات كشركطو من النص 
لعبد اؼبعطى السمبلكل، كىو إحدل  اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع

 العامل من العلماء يف قرف السابق. 

 

 معانى المصطلحات .ه 

 . ربقيق1

نشاط ًب القياـ بو لتصحيح أخطاء )الفساد( يف النص من   التحقيق ىو
ليد نص للنص نظيفو كمناسبو كفقا لقواعد كتابو اغباضر دكف اؼبساس أجل تو 

دبعٍت كقصد النص نفسو. كمشلت ىذه األخطاء يف فقداف بعض الرسائل، 
كالنسخ اؼبتقدمة من الكلمات النصية جيده أك صبل، كعدد قليل من األسطر، 

  ).i)Dittografأك اليت ذباكزت، أك اليت كتبت مرتُت يإصطبلح ديتوغراؼ 
كإضافة إىل ذلك، أعاده تكوين الكتابة عن طريق توفَت عبلمات التنقيط، 

 كالفقرة كتقاظبها يف بعض الًتصبات.



 .النص 2

ؿبتوم أك ضبولو من اؼبخطوطة التجريدية ، كىو أمر ال ديكن  النص ىو
لتايل فإف النص ديكن أف يعٍت الفكرة، كاألفكار، كاؼبشورة . اإال أف يتصور فقط

ىي أيضا بعض القصص اليت يتم اؼبطلوبة من قبل صاحبها لآلخر.  كاألفكار
 .(Handscriftsككفقا لذلك، فإف النص ديكن أف يكوف كتابة اليدكية )

 . األفكار3

 الفكرة الرئيسية للنص الوارد يف العقل اؼبؤلف العلمي. األفكار ىو

 منهج البحث .و 

منهج الفردية  أما منهج البحث الذل أستخدـ يف كتابة ىذه الرسالة ىو
اؼبعيارية، كأما منهج الفردية اؼبعيارية ىي منهج الىت تستعمل يف ربقيق النص 

الفردية. ىذا اؼبنهج يستعمل لو ؿبتويات اؼبخطوطات يتعلق عن  اؼبخطوطات
 6القصة غَت مقدسة أك مهمة للدينية كالتارخية.
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  24. مرجع السابق،  



 

 الباب الثانى

 إطار النظري

 مفهوم التحقيق النص .أ 

ىو األعماؿ للتحرير، كالتغيَت، كالًتتيب النص اؼبخطوطة ببل التحقيق 
تغيَت اؼبعٌت كإصبلحو دبناسب قواعد اللغة، كالذم حيقق النص يسمى باحملقق. 
كاغبالة الذم هنتم يف التحقيق ىو: اإلمبلء، كعبلمة القرأة، كأسلوب، كاعبملة، 

. كأما اؽبدؼ من ربقيق ىو  ليحضر النص إىل كمنهج الكتابة، كحقيقة اؼبفهـو
 اعبيد كاغبق.

التحقيق النص كالفلولوجى متسويا, لو ذكر ربقيق النص فمقصوده 
الفلولوجى، ألف كائن الدراستو متسويا يعٌت نص اؼبخطوطة. كما قالت نبيلة 

 7لوبيس يف كتاهبا "يف اللغة العربية، أف الفلولوجى ىو علم ربقيق النصوص".
-يصحح أك أصبلح-قق دبعٌت صحححي -كالتحقيق من أصل الكلمة: حقق

 يصليح.

كىو ؾبموعة من الكلمة   ، philologiaكلمة الفلولوجى من اللغة اليونانية  
philos   باؼبعٌت "الصاحب" كlogos    دبعٌت الكبلـ أك العلم. يف اللغة اليونانية

philologia   دبعٌت "حب الكبلـ أك العلم" كيتطور إىل "حب التعلم" ك "حب إىل
علم"، ك"حب إىل الكتابات، كحب إىل الكتابات ذكقيمة عالية مثل"األعماؿ ال
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. Nabilah Lubis, Naskah,Teks,dan Metode Penelitian Filologi, (Puslitbang Lektur 

Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, 2007), 18  



لذالك، إحدل اؼبناىج يف الفلولوجى لتعريف احملتويات النص  8األدبية".
اؼبخطوطة يعٌت التحقيق, ألف فائدة التحقيق ىو يصلح كيرتب النص 

 اؼبخطوطة. 

أصل كمفهـو األخرل من التحقيق يعٌت من إصطبلح اؼبعاصر: ىو 
التحقيق من قوؽبم:حقق الرجل القوؿ: صدقو أك قاؿ: ىو اغبق. كاعباحظ 
يسمى العامل احملقق "ؿبقا". فالكتاب احملقق ىو الذم صح عنوانو، كإسم 
مؤلفو، كنسبة الكتاب إليو، ككاف متنو أقرب ما يكوف إىل الصورة الىت تركها 

  9مؤلفو.

 أنواع التحقيق النص .ب 

، يعٌت ربقيق اؼبخطوطة الفردية كاعبمعة أك ينقسم التحقيق إىل قسمُت
الطريقة فهي:  طريقتُتمن  اؼبفردة خطوطةاؼب قيقربكيتم أكثر من كاحدة. 

 كأريد أف أبُت كاحد فواحد فبا تاىل: .دبلوماسية ة كيّ ر يااؼبع

 أ.طريقة اؼبعيارية

ىذه الطريقة تستعمل يف ربقيق النص اؼبخطوطة للمنهج الفردية، كتعرب 
اؼبخطوطة غَت مقدستا أك مهمة من الدين كالتاريخ, حىت ال ربتاج إىل  أف النص

 كاغبالة الىت هتتم يف ىذه الطريقة تعٌت: 10اؼبعاملة خصوصتا.
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 Siti Baroroh Baried dkk, Pengantar Teori Filologi, (Yogyakarta: Badan Penelitian dan 

Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi), 2 

42 :صفحة ،مكتبة السنة ،ربقيق النصوص كشرىا ،عبد السبلـ ؿبمد ىاركف 3     
10

 Edwar Djamaris, Metode Penelitian Pilologi  (Jakarta:Pusat Bahasa,  2002)  , 24 



  11.ترصبة النص.1

 اغباؿ الـز على الباحث أف يًتجم اطريقة األكؿ من ىذ قبل كل شيئ،
كل النص كتب باللغة ألف   اللغة البلتينية لنعرؼ ؿبتوياهتا،اؼبخطوطة إىل النص 

     12العرابية أك اعباكية. أف الًتصبة ىي طريقة لتسجيلها الذم عرب احملقق أحساف.

 13تصليح النص..2

ف كل أل ىذا ىو كظيفة أساسية من احملقق، إصبلح النص من األخطاء،
 كغَتىا.   النص كجد األخطاء يف كتابتو، كلغتو،

 14مبلحظات للتصليح أك التغيَت..تدكين لل3

كجب على احملقق أف يدكف مبلحظات ، بعد نصلح النص من األخطاء
 التصليح كالتغيَت من النص أصليا.

 15عطاء التعليق كالتفسَت..إ4

أك  يعٌت اػبرب بعد إصطبلحو، ق أف يعلق كيفسر النصكجب على احملق
يبُت  ال يستطيع أف يفهم القارء النص لو ال ما يتعلق عن النص. احملتويات

  16كاسعا.
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12
 S.O. Robson, Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia, ( Jakarta :Katalog Dalam Terbitan, 

1994),14 
13
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14

 جعنفس المر .  
15

 . نفس المرجع 
16

 01. مرجع السابق،  



 17النص إىل بعض. حضرة.5

ال بد علينا  . لذالك،"قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم "بلغوا عٍت كلو آية
 إىل العاـمن النص اؼبخطوطة أف نبلغ العلم يعٌت كبضر النص الذم صلحنا 

 . كننتشره

 18محتويات كلمة الصعوبة.للترتيب .6

وجب على لذالك ي كغَتىا. كل النص خطاء. مثاال، يف كلمتو، كلغتو،
 ب كلمة الصعوبة لتسهيبل كتفهيما القارء.الباحث أف يكت

 ب.طريقة دبلوماسية

ىذه الطريقة التلـز إستعماؽبا يف ربقيق النص اؼبخطوطة، كلكن تستعمل 
لو كاف النص يعرب مهما من التاريخ، كالدين، كاللغة حىت خيصص يف حبثو. 

ؿ أَمثِّل بقرأف الكرًن. ألف يف ىذاغبا 19كيبحثو حيتاج إىل إىتماـ بغَت تغيَت.
القرأف الكرًن قوؿ اهلل تعاىل كال جيوز أف يغَت من جهة كلمتو، كلغتو، كغَتىا، 

 ألنو بقي من اهلل. كاغبالة الىت هتتم يف ىذه الطريقة تعٌت:

كقسمة  تغيَت يف إمبلئها، كطريقة القرأة،ببل .اإلنتاح النص مساكيا باؼبخطوطة 1
 النص.

 حث أف يدؿ طريقة اؼبراجعة حقا ما كاف اػبطاءيوجب على البا.2

 حيتاج اإلقًتاح إىل تصليح خطاء النص.3
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 . نفس المرجع 
 . نفس المرجع01 

19
 25. نفس المرجع،  



  20.تعليق عن تصليح النص.4

كأما طريقة اعبمعة أك األكثر تقع من طريقتُت، مها: طريقة اؼبشًتكة 
 كطريقة التأريضية، كيتم شرحا ما يلى كاحدا فواحدا. 

 طريقة اؼبشًتكةأ.

 أكثر القرأة،  ينتاج إىل صبعاؼبخطوطة يق النص ىذه الطريقة ىي التحق
دبعٌت ال يأسس احملقق النص إلنتاجو من مصدر كاحد, كلكن من بعض 

يف إستعمالو ىذه الطريقة  كتصعب 21اؼبخطوطات الذم شعر إستطاعا عبمعو.
. كلكن ؽبا ا يعٌت إصباع القرأت من اؼبخطوطةجديد البد أف حيضر النصبسبب 

 كأكماؿ من اؼبخطوطة اؼبوجودة. ايف فهمهسهيل ت أفضاؿ فهي:

 طريقة التأريضيةب.

كاضحا يف فرقو حىت توجد ىذه الطريقة تستعملها لو أف قيمة اؼبخطوطة 
اؼبخطوطة  النصيف ىذاغباؿ، ربتاج إىل أكثر  22أفضاؿ من جودهتا. اؼبخطوطة

ص ٍب تعيُت الن ؼبقارنتها. ،كغَتىا كفتش من جهة اللغة، كاألدب، كالتاريخ،
اؼبخطوطة أحساف كصارىا إىل أساسيا. كفائدة من طريقة التأريضية ىي ليحصل 

 من األخطاء . صار حرةالنص أصليا ك 

 ج.طريقة الغريزة
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 نفس المرجع.  
21

 Oman Ftathurahman, Filologi Indonesia,Teori dan Metode (Jakarta, Katalog Dalam 

Terbitan 2015),90 
22

 26. مرجع السابق، 



كعرب القداـ   23اؼبخطوطة القددية.من النص خذ إحدل ف يأىذه الطريقة ىي أ
 كتاريخ إنشائو أصح كأفضاؿ لبحثو. فتو،اؼبخطوطة من جهة مؤل

 يون في تحقيق النصأراء فيلولوج .ج 

 عبد السبلـ ؿبمد ىاركفأ.

التحقيق ىو االصطبلح اؼبعاصر الذم رأل عبدالسبلـ ؿبمد ىاركف، أف 
يقصد بو بذؿ عناية خصة باؼبخوطات حيت ديكن التثبت من استفائها لشرائط 

 ،كنسبة الكتاب إليو ،وكاسم مؤلف ،الكتاب احملقق ىو الذم صح عنوانوف معينة.
 24ب ما يكوف إىل الصورة اليت توكها مؤلفو.أقر  ككاف متنة

 ( kun zahrun istanti)كن زىركف إستنىتب.

ص حيتاج الن قيقرب، أف (kun zahrun istanti)رأت كن زىركف إستنىت 
أف النص الذم ًب إنشاؤه من قبل السياؽ  النقاط التالية.اىتماـ الباحث إىل 

االجتماعية كالثقافية من خلفية اػبلفية  ؿربوّ كجد  إذا، 25االجتماعي كالثقايف.
 ككيفيتها ،اغبالة تلك تاج إىل اىتماـحي"، "مقركء النصتقدًن نشاء كالقراءة، ك اإل
 .aparatus criticusككتابتها يف  ناسبةختيار الكلمة اؼببإ

 نبيلة لوبيسح.
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 Uka Tjandrasasmita,  Kajian Naskah-Naskah Klasik (Jakata: Puslitbang Lektur 

Keagamaan Badan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI 2006 ),25 
24

 42.مرجع السابق،
25

 Kun Zahrun Istanti,  Metode Peneletian Filologi, (Yogyakarta: Elmatera, 2013) ,29 



الفيلولوجي ربقيق النصوص،  علم إف  للغة العربيةيف ا نبيلة لوبيسقالت 
بدقيق على عمل  حبث عنىو تحقيق يسمى دبحّقق، التحقيق يعمل ال الذمك 

 ما يلي:

 أصلي؟ .أصحيح مؤلفة احملقق كتابة مؤلفة1

 ؟ومؤلفدبذىب مناسبة  ؿبتول التأليفىل .2

 ؟هتاقيقة اؼبادح مستول إىل أم.3

 اشية.اغب كذكر مصدر آيات القرآف كاألحاديث النبوية لكالتحقيق كالتخريج  .4

 ريبتاريخ اؼبالسم الشخص ك كإ،  ةضحاك  غَتاليت  األشياء عن بياف.5
 26كغَتىا.كاألحداث 
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 11رجع السلبق، . م



 الباب الثالث

 وصفة المخطوطة والتحقيقة

 وصفة المخطوطة .أ 

اؼبربع يف بندا أتشيو. كإظبها "  متحف أتشيو، ىذه اؼبخطوطة كجدت يف
عن النكاح مرأة اليتيمة  كىذه اؼبخطوطة ربتول 27."حكم اؼبذاىب األربع

 ،ككيل كشركطو كاألمة كشركطو، ،كالبالغة كشركطها كالثيبة كشركطها، كشركطها،
ىب امذاف عن بيكيتكلم  اكحة،كغَتىا الىت تتعلق باؼبن ،كالشاىد كشركطو

 .يف مكاف األخر األربع. كديكن توجد ـبطوطة األخرل موضوعا مساكيا سواىا
ر من بعض النص كعكسها النص أف يكتب أكث كتوجد اؼبخطوطة أف تقع على

إستخدمها ؼبادة البحث ألهنا ىذه اؼبخطوطة  لذالك،  28دة.اؼبخطوطة كاح
 .يف النص تسهل يف نظرىا كقرأهتا كقصَتة

تبحث عن  , ىذه اؼبخطوطة443_07: كبناء علي الفهرس برقم اعبريد
يف  لعبد اؼبعطى السمبلكم" الفقو باؼبوضوع "اؼبربع يف حكم اؼبذاىب االربع

 usman  . كأصوؿ ىذه اؼبخطوطة من أتشيو الكربل يعٌتمن ؿبـر 1273السنة 

ulee kareng ،كشكلو يف الصفحة يتكوف  ،32: كعدد صفحتها بااللغة العربية
. كىذه  x  23\ 15 x  8 cm 23ككذالك شكل اؼبخطوطة كالصفحة: ،16من 

كحالة  .andrea colvani pardoneاؼبخطوطة كتبت باػبط نسخى برمز القرطاس: 
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. Naskah ini merupakan salah satu naskah koleksi mesium Aceh,Banda Aceh. dengan 

nomer inventaris 07_443.Dan Naskah Ini Terdata Dalam Katalog Museum Aceh Jilid 2. 
28

 Sri Wulan Rujati Mulyadi,Kodikologi Melayu Di Indonesia,(Hal 3-4)   



كمادة اؼبخطوطة يأسس من قرطاس أكركبا  ة من اؼبخطوطة "حسنة "،اعبسمني
  29.ككذالك ذبليدىا من قرطاس التقليدم

كىو فقرة  كىى تبدأ من النص ،اؼبخطوطةالنص كاألف ننظر إىل حالة 
، كيبُت فيها الصوار التزكيجمن اؼبخطوطة الذم تقع يف الصفحة األكىل  كاحدة

ؼبخطوطة، كلكن قطعة النص من اؼبخطوطة كىذه الكلمة ليس من ىذا النص ا
 ،Kolofonك  Cathwordك  Scholiaاؼبخطوطة تشتمل من األخرل. كىذا النص 

كأما  ،نصاؽبامشية يف حافة الىو  Scholiaكفيها توجد بعض كتابتها أضبارا. ك 
Cathword  لئلنتقاؿ  جانب األيسر من الصفحة اليمٌتىو كتابة الىت تقع يف(

ىو نص الذم يقع يف  kolofon ما فأ ،كبعض كتابتها أضبارا الصفحة توجيو(
ك يدبب إىل التحت عادةا. كأما صفحة اؼبخطوطة تلوف  النهاية اؼبخطوطة

ككذالك أيضا،  .باألبياض كغَت ؼباع كندياف بسبب أقدـ التدخَت كيصيب اؼباء
توجد بعض صفحتها بعدـ النص كفاسدة يف هنايتها. كيف صفحة األخَتة توجد 

 فيها عبلمة مالك اؼبخطوطة. 

 يكليس ؾبموع مفردالكأخذ الكاتب نّصي اؼبخطوطة الذم ىو نص  
ىو كل ؿبتويات النص الذم حيتوم من  ممن اؼبقاالت. كمراد من النص الفرد

البداية إىل هناية الصفحة على العنواف الواحد كليس ؾبموعا من القصص 
 اؼبختلفة أك غَتىا من التخّصصات.
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 إنشاء المخطوطةتاريخ  .ب 
بداية نشأة اؼبخطوطة يف األرخبيل تتكوف من عوامبلف، كأريد أف أحبث 

 كاحدا فواحدا فبا تاىل:

 30عبلقة العامل كالتاجر الشرقي األكسط بُت األرخبيلأ.

العامل كالتاجر من الشرقي األكسط ك عريب خصوصا دكرة مهمة للثقفة          
تو تتورط تارخيا طويبل. كعبلقة األكىل بُت األرخبيلى يف إسبلمو خصوصا، كعبلق

الشرقي األكسط باألرخبيل خصوصا يف التاجر تبدأ من فونسيا كسبا، كلكنو 
حاصل من عبلقة التاجرل العريب كفرسي بالسُت كجيولوف إىل األرخبيل بالسفينة 

 31ككاف إسبلـ بالغا فيو.

 32ب.عبلقة السياسية اغبرمُت بُت األرخبيل كأتشيو خصوصا

كغَت عبلقة التاجرية، أف األرخبيل يبٌت إىل عبلقة السياسية كخيصص         
أتشيو. عبلقة السبلطُت األرخبيلى بُت الشرؽ األكسط فقط ال حيد يف ملكية 
أشبانية. أتشيو مثاال، يبٌت عبلقتو باغبرمُت أيضا. كلو ىذه العبلقة أكصف إىل 

قة سلطاف أتشيو دبلكية الدين من السياسي. كلكن أمهية لتذكَتة، أف عبل
  33اغبرمُت توجد أمهية السياسية ألتشيو.
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 M.Arabi,Model Penelitian Sejarah Islam Jaringan Ulama Timur Tengah Dan 

Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII ( Buku Azyumardi Azra),( Jogyakarta: Makalah,UIN 

Sunan Kalijaga,2014) 
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 Azyumardi Azra,Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

Dan XVIII Dan Akar Pembaharuan  Islam Indonesia.( Mizan:Bandung ,2004 ) 
32

 . مرجع السابق
33

 46. مرجع السابق، 



بعد كصلوف العلماء من اغبرمُت كالتاجركف من منطقة اؼبتنوعة إىل         
األرخبيل بقوا كسلموىم الساكن كتتزكجوا دبرأة ؿبلية ٍب نشأت كأثرت الثقفة 

ىم يكتبوف الشيئ  الشرقي األكسط فيها، كنشركا الدين دبنهج الدعوة كالكتابة.
ما ظبعوا من مدرسهم على القرطاس خصوصا كصار كتابا كجاء إىل زماننا األف 

 كيسمى باؼبخطوطة.   

 تركيب سردي النص المخطوطة .ج 

النص  يف النص، فضبل يف مالسرد تركيب فيها كل ـبطوطة كاف
كفيو بعض  .اؼبخطوطة اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع لعبد اؼبعطى السمبلكم

فقرة كاحدة كبُت يعٌت يبدأ من صفحة األكىل الذم حيتول من  كل النّص،ىي
يبدأ من  كيف صفحة الثانية .كىو من النص اؼبخطوطة األخرل عن صوار التزكيج

ميد إيل اهلل كصبلكاة إيل ٍب حيتول بتح ،يف ىذا النص  Oxordium بسملة كعدـ
ب  ختتاـإلتوم اكحي ،كبعد ذلك يستمر إيل البحث كليس فيو فصوؿ الرسوؿ،
Kolofon.  

 مقدمة تحقيق النص  .د 

كإحدل اؽبدؼ من ربقيق النص ىو لتسهيل يف قراءتو كاسعا. ككظيفة 
اؼبخطوطة كىو األساسية من حبث الفلولوجي ىو نقد النص أك ربقيق النص 

ككذالك تصليحو من األخطاء.  ،كاؼبعينة النص األصلي اؼبقارنة، كاؼبيزف،
   Aparatus Criticus.34 من النص يوجب لتدكينو كيسمى كل الفرؽ   التو،ؼبسؤك 
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 Edwar Djamaris,Metode Penelitian Filologi, (Jakarta: CV Manasco, 2002) , 8 



  Aparatus Criticus  ىو عبلمة / بعض الرموز لئلشارة إىل أشياء معينة
 : األمثلة شارات االتيةالباحث بعض اال أشار بحثمن النص. يف ىذه ال

 كلمة اإلفتتاح من النص. يشَت إىل  :             /. 1

                              كلمات اإلفتتاح من فصوؿ النص, ككتابتو أضبر عادة : يشَت إىل        [...]. 2
 كيسمي أيضا بداية الفقرة.

 ( Scholia: إشارة إىل كتابة اعبانبية)       ( ...). 3

 : إشارة إىل حاشية  الواصلة بُت الصفحة.   < ...>. 4

 : إشارة إىل كلمة صعبة.         _.  5

 .إشارة إىل هناية كل األسطر يف النص:            ..  6

 كاصلة.عبلمة :            ،.  7

 : عبلمة التعجب           !.  8

 : عبلمة اإلستفهاـ            ؟. 9

 : إشارة إىل رقم الصفحة       { }.10

 كتابة مائلة : يشَت إىل كتابة األساسية كعادتو أضبر..11

ئبة يف حبث فيلولوجى، كأحدىا يعٌت: كما زاؿ كثَتا من إصطبلحات الغا
Autograf  .اؼبخطوطة كىذه األحكاـ دليل يف قراءة النصدبعٌت مؤلف اؼبخطوطة 

تصلح العبلمة مباشرة باغباشية ألف  ،يف العاـ. الذم ًب ربقيقو لسهولة يف الفهم



حيث رأل الباحث أف ليست اؼبشكلة يف ك  ،قد ذكر سابقا على اعبانب اآلخر
كتعيُت خطوط النص يف الفقرات اؼبستمرة اليت مل ترد  ا مل يذكر كّلها.التحقيق إذ
شرح نقد النص )ليست  أك نص. يستخدـ عبلمات اغباشية لوصفأصبل يف ال

 .إشارة للمصدر كاغباشية يف العاـ(

 تحقيق النص المخطوطة األصلية .ه 

. يعلم ملما35نسافالذم علم اإل  كبمد اهلل. بسم اهلل الرضبن الرحيم/
كصحبو  38كعلي ألو 37نبيو األكـرسيدنا ؿبمد  36على لصبلة كالسبلـكا

عبد اؼبعطى السمبلكم  40اهلل تعاىل 39ىلفيقوؿ العبد الفقَت إ [كبعد]كسلم.
 44العاقلة أما 43) أم42يةاؼبدف عن اليتيمة البكر  41ىلمن أ سئلت, الشافعي

كالبالغة  ,حرةالقا بكالثي ,القاحرة 45اجملنونة فتزكج قبل البلوغ كما يف التحفة (
عن ذلك من  47يضاأ كسئلت .46سقةاكالشهود الف ,يل, كعن الو من بن كجهن

                                                           
35

 .النص: االنساف 
36

 .النص: علي 
37

 .النص: االكراـ 
31

 الو .النص: كعلي 
39

 .النص: إيل 
40

 .النص: تعايل 
41

 .النص: اىل 
42

 .النص: بكر 
43

 .النص: ام 
44

 .النص: اما 
45

 .Scholia 

 .النص: فسقة46
47

 .النص: ايضا 



العقد  50رادةلذلك كلتجرب الفبلحُت عليهم بإ 49حتياجهمإل 48االرباعفقهاء 
ا مذىب من اؼبذ 53مأل ?52لتزامهمكجو كاف لعدـ إ 51 مأ علي .منهم
باؼبربع يف  كظبيتوكمذىب غَتنا  56كمومذىبنا 55عن ذلك على جبتأف .?54ىب

كبمد اهلل  . كقد شرعت يف ذلك بقويل57ىب االربعاحكم النكاح على اؼبذ
 حزسيدنا ؿبمد صاحب الوجو  58على كالصبلة كالسبلـكاىب اؼبناف 

ؽبا كال جد من  62بكىي اليت الأ 61يةالبكر  [اليتيمة 60ماأ]  >اليتيمة</.59
اضي كغَته صدر العقد من الق 64ذا, كإفبل تزكج حباؿ عند الشافعي ,63باأل

 66بيهمافبل تزكج حباؿ عليهما من أ 65مةالقاحرة غَت األ [يبكالث]. اطلبفهو 
                                                           

41
 .النص: األرباؼ 

49
 .النص: الحتياجهم 

50
 .النص: بارادة 

51
 .النص: علي ام 

 النص: التزامهم.52
53

 .النص: الم 
54

 .النص: مذىب,صبع من مذىب 
55

 لي.النص: ع 
56

 .كلمة صعبة للقرأة 
57

 .النص: مذىب األربع 
51

 .النص:علي 
59

 .كلمة صعبة للقرأة 
60

 .النص: اما 
61

 .النص: البكر 
62

 .النص: اب 
63

 .النص: االب 
64

 .النص: اذا 
65

 .النص: االمة 



بل تصرب ىى كاليت  .فهو باطل ,يالقاض 70كأ 69كلياءسائر األ 68كجدمها أ 67كأ
فلسيدمها  [72مةكأما األ] .العاـ 71كلو ليهما اػباص أ يبلغا كيأذناحيت قبلها 

, فبل تزكج ال كيل ؽبا خاص اليت [الغةالب 74ماكأ] .مطلقا كما سيأٌب 73جبارىاإ
فهو  77جنابلعقد عليهما بوكالتهما لؤلللقاضي فلو صدر ا 76ذهنابعد إ 75الإ

 ,عدال ,حرا ,عاقبل ,بالغا ,يكوف ذكرا 79ف, فبل بد أ[ 78الويلماكأ] .باطل
, كفاسق ,كرقيق ,كؾبنوف ,كصيب ,80مراة. فبل يصح النكاح بوالية من إرشيدا

من  81بعد{ لؤل1} لو كلدينو بل تنتقل الواليةلح ؼباكسفيو. بلغ غَت مص
كما نبو عليو العبلمة السيوطي رضبو اهلل   .فقدكا فاغباكم 83ف, فإ82كلياءاأل

                                                                                                                                                               
66
 النص: ابيهما .
67

 .النص: اك 
61

 .النص: اك 
69

 .النص: اكلياء 
70

 .النص: اك 
71

 .النص: اك 
72

 .النص: اما االمة 
73

 .النص: اجبارىا 
74

 .النص: اما 
75

 .النص: اال 
76

 .النص: اذهنا 
77

 .للنص: لبلجناب 
71

 .النص: اما  
79

 .النص: اف 
10

 .النص: امرأة  
11

 .النص: لبلبعد 
12

 .النص: االكلياء 
13

 .النص: فاف 



يل الفاسق يف الو  كلو تابيل يف الو  ي, كال يقدح العميف زىر الباسم 84تعاىل
 .85قربتقديهم األ كجييب .ؾبلس العقد صحت توبة كتويل النكاح نفسو حاال

االخ  ٍبالشقيق,  89خاألٍب  جد, ٍب,88ب, كاأل87كلياءمن األ 86ألقررفا
 ٍب ,الشقيق العم ٍب ,92بإبن األخ لؤل ٍب الشقيق, 91خإبن األ ٍب ,90بلؤل

عدـ  96ذافإ .95بإبن العم لؤل ٍب, الشقيق العم 94إبن ٍب ,93بالعم لؤل
يصلح الذم  كماغب ٍب ,اغباكم ٍب ,عصبائو ٍب ,اؼبؤتقد الذكر 97العصبات فاؼبوىل

كحيـر  ككاف يأخد دراىم ) ,كجوده عند 98, أكياء عند فقد القاضيللقاض
 النكاح كجيوز قبوؽبا غَت طلب 101على 100جرةاغباكم طلب األ 99على

                                                           
14

 .النص: تعايل 
15

 .النص:االقراب 
16

 .النص: فاالقرب 
17

 .النص: االكلياء 
11

 .النص: كاالب 
19

 الخ.النص: ا 
90

 .النص: االخ لبلب 
91

 .النص: ابن االخ 
92

 .النص: ابن االخ لبلب 
93

 .النص: الب 
94

 .النص: ابن 
95

 .النص: ابن العم لبلب 
96

 .النص: فاذا 
97

 .النص: اؼبويل كضبعو اؼبوايل 
91

 .النص: اك 
99

 .النص: علي 
100

 .النص: االجرة 
101

 .النص: علي 



نكاح اؼبساكم  105كلياءاأل كال حد .104نكحتؽبا كقع على اإل 103( 102جاكم
اجملرب تويل  كللجد 107حدمها نكامها من االخرؽبما بنت عم فبل 106لو كأخوين

بإبنت  >111بإبنت < .اجملنوف 110كالصغَت أ 109بنويزكج إبن إ 108ففُت بأطر 
 الذم ,يلالسيد كالو  113نكاح العبد كالسفيو علي إذف كيتوقف .112خربنو األإ

دكف غَتمها من  115بجد لؤل ٍب ,114بيزكج البنت البكر باإلجبار األ
 [كشركط] .يباث 118كالنكاح بكرا كانت أ 117, كالسيد جيرب امتو على116كلياءاأل
يكوف  120ف,  كأيل عداكة ظاىرةال يكوف بنهما بُت الو  119فجبار أربعة أاإل
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 .كتابة صعبة للقرأة 
103

 .Scholia 
104

 االنكحات.النص: علي  
105

 .النص: االكلياء 
106

 .النص: كاخوين 
107

 .النص: االخر 
101

 .النص: باف 
109

 .النص: ابن ابنو 
110

 .النص: اك 
111

 .النص: بابنت 
112

 .النص: بابنت ابنو االخر 
113

 .النص: علي اذف 
114

 .النص: باالجبار االب 
115

 .النص: لبلب 
116

 .النص: االكلياء 
117

 .النص: امتو علي 
111

 .النص: اك 
119

 جبار اربعة اف.النص: اال 
120

 .النص: كاف 



, مل يدفع حاؿ 123فاؽ كأحاؿ الصد 122علىيكوف قادرا  121فالزكج كفوء, أ
من كوف  ,كما عدا ذلك .اليكوف بينو كبينهما عداكة ظاىرة كال باطنية 124فكأ

 كجيوز .125قداـ, فهو شركط عبواز األاؼبهر من نقد البلد كحاال كمهر اؼبثاؿ
عدـ نقص عن عشرة دراىم كعدـ  كيسن ,عقد النكاح عن اؼبهر 126خبلءإ

أل   كال ,كحد معُت يف القلة الصداؽ 127قلأل كليس ,الزيادة طبسمائة درىم
الدخوؿ هبما 129ك{ أ2. }كيتقرر اؼبهر بالفرضحد معُت يف الكثَت  128كثره

بالغة ال كيزكج 131سقاطهماحق للزكجة كالويل فلهما إكالكفأة اؼبوت  130كأ
, الثبلثة 135ئمةاأل كقاؿ .باذهنما 134( كجيده 133بغَت األ 132مأ غَتمها )

نظرا  138وبلوغ يزكج اليتيم قبل 137فكجيد أ 136بجيوز للويل غَت األ
                                                           

121
 .النص: اف 

122
 .النص: علي 

123
 .النص: كف 

124
 .النص: كأف 

125
 .النص: االقداـ 

126
 .النص: اخبلء 

127
 .النص: القل 

121
 .النص: الكثرة 

129
 .النص: اك 

130
 .النص: اك 

131
 .النص: اسقاطها 

132
 .النص: ام 

133
 .النص: االب 

134
 .Scholia 

135
 .النص: االئمة 

136
 .النص: االب 

137
 اف.النص:  



 [الشاىداف 140ماكأ] ,ىبَتة 139بنإقالو  .للمصلحات كمنع الشافعي من ىذا
 ,عاظبي ,عادال ,حرا ,عاقبل ,بالغا ,يكوف كل كاحد منهما ذكرا 141ففبل بد أ

, كالفاسق ,كالرقيق ,كاجملنوف ,كالصيب ,142نثيشهادة األ فبل تصح .بصَتاك 
منهما التوبة يف ؾبلس العقد بل البد من  كال يكفي ك .143 عميكاأل ,صمكاأل

كما قالت   .عقدالنكاح االبوم كشاىدم عدؿ كال يصح .سنة كاملة بعد التوبة
كلو مع  145حدشاىد كإعرفت ىذا فبل ينعقد النكاح بوىل ك  144, إذايف التقريب

 146,حراـدـ اإلشركط الزكج ع تنبيو, خبلفا اليب حنيفة .حضور الزكجة
الزكجة  [كشركط] > كشركط< 148.ةككونو معينا كعلمو حبل اؼبرأ 147,جباركاإل

 فبل يصح .كالعلم بانوثتها ,كعدة ,ا عن نكاحكالتعيُت, كخلوى 149حراـعدـ اإل
 .يف الزكجة 152نوثتولزكج كأذكورئو يف ا 151بإبنتاػبنثي كلو  150العقد على
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 .النص: بلوعو 
139

 النص: ابن.  
140

 .النص: اما 
141

 .النص: اف 
142

 .النص: االنثي 
143

 .النص: االصم كاالعمي 
144

 .النص: اذا 
145

 .النص: كاحدا 
146

 .النص: االحراـ 
147

 .النص: االجبار 
141

 .النص: اؼبراة 
149

 .النص: االحراـ 
150

 .النص: علي 
151

 . كلمة صعبة للقرأة, كأظن قرأتو) بإبنت ( 
152

 انواثتو.النص: ب 



كال يضر  154,لفاألكذا دكف ازكجتك ب  153نكحتكبلفظ زكجتك كإ كينعقد
بدؿ اعبيم كاؽبمزة كزكجتك بالزم  ,وزتك باعبيم كما قالو اؼبنَتج كقولو .اللحن

عسر عليو  156ككزكجتك يف حق من بلغتو ذلك أ 155نكحتكبدؿ الكاؼ يف إ
 .النطق بذلك

ال  159حرةاكانت البنت اليتيمة الق  158ذاإ ,[العقد عند اغبنيفة 157ماكأ]  
كاف ؽبا   160ذاية للقاضي عليها فيزكجها من كفوء كمهر مثل كإفالوال ,كيل ؽبا

الكفأة حقهم كمهر اؼبثل  162ف, ألكمهر مثل فلهم تزكجيها من كفوء 161كلياءأ
 ,165ـمن بعد العصبة األ ٍب ,غَته 164من العصبة على 163قرباأل كيقدـ ,حقها

من بعدىا ٍب  166,بمن بعدىا األخت لؤل ٍب ,الشقيقة{ 3. }من بعدىا ٍب
 ٍب 169,رحاـمن بعدىا زكم اإلٍب  168,ـا كلد األمن بعدى ٍب 167,ـكلد األ
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 .النص: كانكحتك 
154

 .النص: زكجتك بااللف 
155

 .النص: انكحتك 
156

 .النص: اك 
157

 .النص: اما 
151

 .النص: اذا 
159

 .النص: القحرة 
160

 .النص: اذا 
161

 .النص: اكلياء 
162

 .النص: الف 
163

 .النص: االقرب 
164

 .النص: علي 
165

 .النص: االـ 
166

 .النص: االخت لبلب 
167

 .النص: االـ 



من قبل السلطاف  ) قوؿ يف اؼبنشورة ام مكتوبة اؼبعطي .القاضي ٍب ,السلطاف
يزكج  173فعليو يف اؼبنشورة كليس للويل أ  172صقن 171اغبكاـ ( 170 ق درر
الشامل للعصبة مع بعضها بعضا كغَت  175كلياءمن األ 174بعدكلؤل .مطلقا

 178ففوؽ مسافة القصر كليس لو أ 177قرببة األيالتزكيج بغ 176إىلالعصبة 
فوؽ  180ف مسافة القصر مامل خياؼدك  ائيبالغ 179قربيزكج مع كجود األ

إختاره  كقد .182لو التزكيج فقد قالو يف البحر 181فالكفوء. فاف خيف فوقو كأ
ىو  184يف اؽبداية كقاؿ ,يف النهاية ك كصححو ابو الفضلاؼبشايخ كما  183كثرأ

 .يف اجملتنيب كاؼبسبوط كالذم خَتة ىو االصحكقاؿ  ,الفقو 185ىلاالقرب إ
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 .النص: االـ 
169

 ص: االرحاـ.الن 
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 .كلمة صعبة للقرأة 
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 .Scholia 

172
 .النص: نص 

173
 .النص: اف 

174
 .النص: لبلبعد 

175
 .النص: االكلياء 

176
 .النص: اىل 

177
 .النص: االقرب 

171
 .النص: اف 

179
 .النص: االقرب 

110
 .النص: خيو 

111
 .النص: كاف 

112
 .إسم الكتاب 

113
 .النص: اختاره اكثر 

114
 .إسم الكتاب 

115
 .النص: االقرب اىل 



 189كال يبطل تزكجيو بعود االقرب 188قرببفضل األ 187التزكيج أيضا 186بعدكلؤل
تزكيج بكفوء كمهر مثل مع  >تزكيج  < فلبلبعد. كاف الويل قاصرا190ف كا

 194نفسو فغَته أكىل, 193ال كالية لو على 192نو, أل( 191قرباألكجوده ) أم 
 199,ثرهيوافق على أ198 مسافرا ( 197) امحاال  196كاف االقرب سيأتى ا195كاذ

 200بللغائيب من أ كليس .فهو دبنزلة الغائيب غيبة مفقطعة كذا يف جوىرة
لصحتو كال ينقض كال يتوقفو  202بعدالنكاح الصادر من األ 201عًتاضكغَته إ
فبل  [الشيب الصغَتة 205ماكأ] .ليست شرطا 204هناغباكم أا 203جازةعلى إ
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111
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119
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190
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191
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192

 .النص: النو 
193
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194

 .النص: اكيل 
195
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199
 .النص: على اثره 

200
 .النص: اب 

201
 .النص: اعًتاض 
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كال جيوز لغَتمها من االكلياء  .فاحش كجد تزكجيها كلو لغَت كفوء, كبغَت 206بأل
ف . كال تصح أصبل كإكبغَت مهر مثل يزكجها كاالبكر القاحر بغَت كفوء 207فأ

اػببار بالبلوغ كالعلم بالنكاح  كللصغَتة .كمهر مثل صح كاف من كفوء208
كلو مع  تتويل نكاح نفسها من كفوء 210ففلها أ [البالغة 209ماكأ] .عدهب

{ 4} نكاح كنفذ 211بصاراأل اؿ يف تنوير, قكجودعصبتها بنفسها كبوكالتها
كرضاء  213كالدايف غَت الكفوء ما مل تلد أ 212عًتاضحرة مكلفة ببل كيل كلو اإل

 الدرجة يف 216إستول 215ذاالكل إبنكاحها نفسها كرضي  214كلياءبعض األ
كبكاؤىا  218ذهنا ذبرب بكرا كانت ثيبابل البدمن إال كالبالغة .الفسخ 217قرفلؤل
 220فمن صبيع األكلياء إ 219قرب صوت كضحكها غَت مستهزئو اذف لؤلببل

لو زكجها الويل حبضرهتا فسكتت صح النكاح   ككذا ,علمت باالزكج ال اؼبهر
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اذف  ببل 221جنيب يكفي ضحكها كبكائها كلو زكجها أكالشيب البالغ كال
قبضت  224فالفعل بأ223كسكتت مل يصح مامل زبربه بالقبوؿ أبو ف 222خربىاكأ

تنفيذ القوؿ  .كالوالية ,الوارث ,العاقل ,فهو البالغ [الويل 225ماكأ] .اؼبهر
 ,كؾبنوف ,شرط لنكاح صغَت [كالويل]كالويل  .227يبالغَت شاء أك أ 226علي

كال  ,ب السابقالًتتي 229غَتىا على 228ك, سواء كاف الويل من العصبة أكرقيق
يف حق  <  230سبلموإ كيشًتط ,عدالتو فيصح تزكيج الويل الفاسق يشًتط

 233كافرة اال اف  232ال كالية ؼبسلم على 231فقد قاؿ بعضهم .يف حق اؼبسلمة>
 .كافر مثلو236 , كللكافر الوالية  علىسلطانا 235ككافرة أ  234مةأ يكوف سيد

 238كفاءكقريش أ  بسبالنالكفأة حق للويل دكف مولية فيعترب  237فأ [كاعلم]
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 241كفاءلبعضهم قبيلة بقبيلة كليس أ 240لعد 239كفاءلكل منهم كالعرب أ
كاحد يف  243بفمسلم بنفسو ليس كفوء للذم ؽبا أ 242سبلـ, كباإللقريش

معتق ليس كفوء غبرة  246ككباغبرية فعبد أ 245, كاألب.فيو 244بوافاإلسبلـ كاأل
كباؼباؿ  .بنت صاحل 248ك, أكبالديانية فليس فاسق كفؤ لصلحة 247صليةأ

ليهما كالفقَت القادر ليس كفؤ لقادر ع ,عجل كالنفقةفالعاجز عن اؼبهر اؼب
,  كخفاؼ ,250كاحداد ,فحائكعظاـ كباغبرفة  249مواؿعلييهما كفوء لذكات أ

بعضها نبو  كفوء    252كالبزار , كالعطار,كبزار ,لعطار 251كفاءككبوىم ليسوا أ
 .فبل يضر زكاؽبا بعده عند العقد 253ةالكفأ كتعترب{ 5, }عليو صاحب الدرر

 257بيهامن قـو أ 256ةإمرأ كىو مهر 255ةمهر اؼبثل حق للمرأ 254فأ [كاعلم]
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 ,كدينا ,كعقبل ,عصرا258, أككبلدا ,كصباال ,كماالسنا,  العقد كقتمثلها 
 260خبارفيو أ [كيشًتط] .ككماؿ نطق ,259دبا, كأكعلما ,كعفة ,كثيوبة ,كبكارة

من  264حدمل يوجد أ 263فإكلفظ الشهادة ك  262تُترجل كامرأ 261كرجلُت أ
شرط  268ماكأ] . يوجد فالقوؿ قولومل 267فإف 266فمن األجناب 265بيهاأ قبيلة

سماع كل من ب كشرط ,269بصارالنكاح فقد قاؿ يف تنوير األ [شاىدم
كحضور حرين مكلفُت سامعُت معا قوؽبما فامهُت  270خرالعاقدين لفظ األ
 قذؼدكدين يف ؿب 271كمسلمُت لنكاح مسلمة كلو فاسقُت أ لكبلـ اؼبتعاقدين

 276بعدمل يذكر كأ 275ففهموا كإ 274ذا, كعقد السكارم إعميُت273كأ272
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 279فمل يثبت النكاح هبما أ 278ف, كإحدمهاأبٍت أك الزكجُت أ 277بٍتالصحو كأ
الشهادة الذبوز للقريب خببلؼ  281ف, ألالقريب 280دعيأ >ادعي  <

لثبوت بالعدكؿ كال يتوقف ا 282الت النكاح عند اغباكم أب, كال يثالشهادة عليو
  286كمنزقاؿ يف   ,كاحد 285شاىدبالنكاح يصح كال  .284ُتيو الدع 283على

حاضر  290بيزكج صغَتة من رجل كاأل 289فأ رجبل 288مر, كمن أ287الدقائق
 292بحبضرة رجل فقط دكف األ 291مورأم بأف زكجها اؼبأ  فبل كاال ,صح
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ا عند البالغة لوليها فزكجها حبضرهت 293كاذا اذنت ,لكونو صار شاىدا كككيبل
ذا , كإمباشرة للنكاح بنفسها 294اكاهن  ,دّ تعكاحد صح النكاح لكوهنا شاىد 

 297جازتولو كإ 296ذفا فزكجها يف غيبتها حبضور رجلُت أك مل تألوليه 295ذنتأ
, حكم اإلنعقاد النكاح لو حكماف 298فأ [كاعلم] .بعد ذلك صح النكاح فيها

 301نعقدكل من ملك القبوؿ لنفسو إ  300ففحكم األكؿ أ 299.ظهاركحكم اإل
ىذا ينعقد بشهادة  { 6. }نكاح حبضوره كمن مل ديلك القبوؿ لنفسو فبل فعليال

كىو عند  ,حكم الثاين 302ماكأ .من ذكر كال ينعقد بشهادة العبد كاؼبكاتب
بغَت العدكؿ كذنبو  305كالصح أ 304فالعدكؿ كأ 303الالتجاىد فبل يقبل فيو إ

 306جابإل, كىو افظ تزكيج كنكاحالنكاح بل [كيصح] .عليو صاحب اعبوىرة
 ,كسبليك ,دبا كضع لتمليك عُت يف اغباؿ كهبة كيصح .كالقبوؿ كزكجٍت كزكجت
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اؼبهر عشرة  308قلكأ .307عادة. ال بلفظ االجارة كاإلكشراء ,كبيع ,كصدقة
ا دكهن 311كظباىا أ 310فأ 309جبو كت .النكاح بدكهنا مع اغبرمة كيصح ,دراىم

 ,هرا كمع نفيوالنكاح ببل ذكر م كيصح منها عند كطئي كخلق. 312أك األكثر
مل يًتاضيا علي  316ذاا إحدمهمات أ 315ككطئي أ 314فمهر اؼبثل أ 313جبو كي

الكتب صرح هبا  عامة قالو يف .318علم, كاهلل أالواجب ىو كلفذا 317الكإ شيئ
يف  320زمناكمالشيخ ؿبمد شاىُت األ  دىرهذلك العامل  يد 319يؤماٍب كجدت 

 >السادة < قوؿتت عليو صورهتا ما كرد 322سئلة, جواب لو على أ321ضمن
تزكجها  ىل ,يف البنت الصغَتة اليتيمةاغبنيفة رضي اهلل عنهم  323ادةالس
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 328ةكال إخو  327ـ؟. كاذا مل يكن ؽبا أ 326ـ الأ 325خوهتامع كجود إ 324مهاأ
رتيب العصبة فيما ذكر  يشًتط تكىيل  ؟. 329ـ الفهل تكوف الوالية للعصبة أ

يعترب كىل  ؟. 333ـ الأ 332كؿفااأل 331كؿفيقدـ األ 330رثكًتتيبهم يف األ
كجد  336بتزكجيها الواقع من األكىل  ؟. 335ـ الالصغَتة اؼبميزة أ 334ذفإ

اغباكم   338كيكوف التزكيج ؽبا كالعصبة أكىل  ؟. عليها 337جباريكوف بوالية اإل
 همالتيشًتط الشهود حاؿ العقد كعدكىل  ؟. 339ـ الكذلك بوالية اإلجبار أ

تكوف موجبة كقابلة  342فالكبَتة تزكيج نفسها بأ 341ةللمرأكىل  ؟. 340ـ الأ
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 .كلمة زيادة يف النص332
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ـ أ 345يشًتط عدالة الوايلكىل  ؟. 344ـ المع عدمو أ 343كأمع كجود الويل 
 349ذاإكىل  ؟. 348ـ الأ 347يكوف للصغَتة خيار بعد البلوغكىل  ؟. 346ال

كىل  ؟. 351ـ اليلزمو أ 350ـصغَتة بدكف مهر اؼبثل يصح كيرجع إليو أزكجت ال
يفرؽ فيما ذكر كىل  .؟ 352ـ ال{ يف اجمللس أ7. }يشًتط نقد الصداؽ اؼبعُت

 354اغبمد هللجب فأ] ؟. 353ـ اللكبَتة كالبكر الصغَتة كاجملنوف أبُت الشيب ا
فيقدـ  355رثليتيمة القاحرة للعصبة بًتبيب األكالية تزكيج ا .[نعمرب العاؼبُت 

ٍب  358,بويناألخت لؤلٍب  357,ـ, فالوالية لؤلمل يوجد عصبة 356فاألقرب فإ
, فاألقرب عند قرباأل ٍب ,رحاـذكم األ ٍب 360,ـلولد األٍب  359,باألخت لؤل

                                                           
343

 .النص: اك 
344

 .النص: اـ ال كىو عبلمة السؤاؿ 
345

 .النص: الوىل 
346

 .النص: اـ الكىو عبلمة السؤاؿ 
347

 البلوع.النص:  
341

 .النص: اـ ال كىو عبلمة السؤاؿ 
349

 .النص: اذا 
 .النص: اليو اـ دبعٍت اك350

351
 .النص: اـ ال كىو عبلمة السؤاؿ 

352
 .النص: اـ ال كىو عبلمة السؤاؿ 

353
 .النص: اـ ال كىو عبلمة السؤاؿ 

354
 .النص: فاجاب أغبمدهلل 

355
 .النص: االرث 

356
 .النص: االقرب فاف 

357
 .النص: لبلـ 

351
 الخت لبلبوين.النص: ا 

359
 .النص: االخت لبلب 

 .النص: االـ360



 364ذاالتزكيج إ 363بعدكلؤل 362.يف منشورة ,القاضيٍب  ,يويل اؼبولةٍب  361,ـاأل
مسافة كقبل  ,اػباطب جوابو غائبا حبيث ال ينتظر الكفوء 365قربكاف األ

كاحدة  368مرةيف بسنة اإل 367وإلي 366القوفلحبيث ال تصل كقيل  .القصر
زكجها متساكياف فالعربة باألسباؽ  369فو األكؿ كإى  [كاؼبعتمد] .كاليبطل عوده

لصحة كيشًتط  .ككيلة يف النكاح 371ةكوف اؼبرأ كيصح ,كاف معا بطبل  370فكإ
يكوف دبهر اؼبثل كال  374فيكوف الزكج كفوء كإ 373كاعبد أف 372بنكاح غَتاأل

الصغَتة من ىؤالء  376كالوالء على ,كلو فبيزة >كلو  <الصغَتة  375ذفيقرب إ
ين كظباعها معا كلو كانا حضور شاىد 378يضاأ كيشًتط .377جباركالية إ

                                                           
361

 النص: االرحاـ االقرب فاالقرب عند االـ. 
362

 .إسم الكتاب 
363

 .النص: لبلبعد 
 .النص: اذا338
365

 .النص: االقرب 
366

 .كلمة صعبة للقرأة 
367

 .النص: اليو 
361

 .النص: يف سنة االمراة 
369

 .النص: االكؿ كاف 
  .النص: باالسبق كاف370

371
 راة.النص: اؼب 

372
 .النص: االب 

373
 .النص: اف 

374
 .النص: اف 

  .النص: اذف375
376

 .النص: علي 
  .النص: اجبار377

371
 .النص: ايضا 



مطلقا شيبا  كال يشًتط ,الزكجُت حاؿ العقد 380بٍتأك عميُت أ 379كفاسقُت أ
 383جبارال كالية إ 382نو, أليل كعدموبكرا تزكيج نفسها مع كجود الو  381كأ

ـ الذم يكوف بو البلوغ يف يل كؽبا خيار عند رؤية الدعدالة الو  يشًتط كال .عليها
الصحة قبض اؼبهر يف اجمللس كال فرؽ فيما ذكر  كال يشًتط ,كجد 384باألغَت 

بغَت كفوء  386ككتزكجت بغَت فاحش أ بالغة كانت  385ذاكإ .بُت الشيب كالبكر
تكمل مهرا  388كليها كالتفريق بينها ما مل تلد أع 387عًتاضفؤلكلياء العصبة اإل
من  [هكقد يسئل غَت ] 390.شاىُت (ؿبمد الشيخ  389ماؼبثل ًب كبلمو ) أ

 عند فقد 391ـتزكجها األكىل  ,اغبنيفة عن البنت الصغَتة الشيب اليتيمة
 .394فؽبا إكىل  ؟. 393ال ـعليها أ 392جبارالعصبة كلو كانت فاسقة كالية اإل
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 كىو عبلمة السؤاؿ ال  .النص: اـ393
394

 .النص: اف 



ـ أ 396مهاللقاضي تزكجيها مع كجود أكىل  ؟. 395ـ التوكل يف تزكجيها أ {8}
كانت   الصغَت كالصغَتة كلو 400نكاحإللويل  399فبأ [398جابفأ] ؟. 397ال

العصبة كالويل  ,دائرة مع الصغَتة عندنا 402جباركالية اإل 401فصغَتة شيبا أل
يف حق  404,سبلـ, كإكتكليف ,كجييب بشرط حرية .403راثبنفسو بًتيب األ

, يكوف من كفؤ 407فكجد أ 406بيف غَت األ 405يضا, كيشًتط أاؼبسلمة
 411كح ,410ـمل يكوف عصبة فالوالية لؤل 409ف. فإيكوف مهراؼبثاؿ 408فكأ

 413ـد فقد العصبة بنفسها كلو كانت األالصغَتة الشيب تزكجيها عن 412ـفؤل
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 الرثالنص: ا.403

404
 .النص: اسبلـ 

405
 .النص: ايضا 

 .النص: االب406
 .النص: اف407

401
 .النص: اف 

409
 .النص: فاف  

410
 .النص: لبلـ 

411
 .كلمة صعبة للقرأة 

 .النص: فبلـ412
413

 .النص: االـ 



 ,توكل يف تزكجيها 414ف. كؽبا ايضا أكدبهر اؼبثاؿ فاسقة حيث كاف من كفؤ
  .كبلـ حنيفة  416نتهيكاهلل اعلم إ 415.مهامع كجود أ تزكجيها كليس للقاضي

 ,شيبا 418ك, بكر أعلي صغَتة ككبَتة [العقد عند اؼبالكية 417ماكأ]
فاالقرب كيقدـ  >كيقدـ  <. كلو فاسقا ,الذكر ,العاقل , عندىم البالغفالويل

ٍب  ,شقيق 424خأٍب  423,بأ ٍب 422,بنوإٍب   421,بن: إ420فيقدـ 419رث األيف
ٍب  ,428بجد ألٍب  ,427بإبن أخ ألٍب  ,شقيق 426خإبن أٍب  425,باخ أل
موىل ٍب  ,431بإبن عم ألٍب  ,شقيق عم 430بنإٍب  ,429بعم ألٍب  ,قيقعم ش
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419

 ن االرث.النص: أحسن صبلتو: فيقدـ االقرب م 
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 .كلمة زيادة يف النص كأحسن منقوص من النص 
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422
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421
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430

 .النص: ابن 
431

 .النص: ابن عم الب 



ٍب  ,حاكمٍب  ,كافلٍب   ,كىو العتيق خبلؼ 433سفلاؼبويل األ . كيف432األعلى
 .من التزكيج فاغباكم 435متنععدـ الويل أك إ 434فأٍب  ,عامة اؼبسلمُت

لصغَتة كالكبَتة دكف غَتىم من الشيب ا 437جباركالوصي كالسيد إ 436بكلؤل
اجملرب بطل كلو طاؿ الزمن ككلدت كقع العقد غَت  439فكا  438فاألكلياء فإ

ماؿ  443ككانت ذات شرفا كصباؿ أ  442فالشيب فإ [البالغة 441ماكأ] .440كالداأ
نكحت  445فبويل قريب كإبن فإ 444الا إيرغب يف مثلها مل يصح نكاحه

كانت خببلؼ   448فتلد كأ 447كفسخ ما مل يدخل هبا كيطوؿ الزمن أ 446جنيببأ
 451بن ىبَتةقاؿ إ{ 9} .برضاىا 450جنيبنكاحها أ 449ذلك جاز أف يتوىل
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 .النص: كا,حرؼ النوف منقوص يف النص 
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441
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449
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اليتيمة بربع دينار  النكاح يف غَت كينعقد .453يزافيف اؼب 452كنص عليو الشعراين
ذلك من العركض كيفسد مع تأجيلو ما يساكم  455كثبلثة دراىم أ 454كأ
من  458كثر, كيثبت بعد الدخوؿ باألفراؽ 457كؾبهوؿ كموت أ 456جلبأ

 .اؼبسمي كصداؽ اؼبثل كجيوز مع نفية لنكاح التفويض كىو عقد ببل ذكر مهر
 461كلياءشيبا فيزكجها صبيع األ 460كاحرة بكرا أالق اليتيمة [البنت 459ماكأ]

ال ذبد  464ف,  كإخياؼ عليها الزنا 463فتبلغ عشر سنوات كإ 462فبشرط أ
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 الواك منقوص  .النص: اف, كحرؼ461
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 النص: اف  . 
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 النص: االكلياء . 
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 .النص: اف, كحرؼ الواك منقوص  
464

 .النص: كاف 



ذبهزبو  467فيزكجها بكفؤ كدبهر اؼبثل كأ 466فكأ 465ف يشاكر عليهامنفقا كأ
يكوف ؽبا  470فتأذف بالقوؿ للويل كأ 469فتكوف فقَتة كأ 468ف, كأجهاز مثلها

 ,بالغا ,يكوف ذاكرا 474فأ 473فبلبكو [ىدالشا 472ماكأ]  .للرجاؿ 471ميل
النكاح من الويل  كيصح .مسلما كلو يف نكاح ذمية ,حرا ,ظبيعا ,عدال ,عاقبل

  .475نتهيعندالدخوؿ كجوابا إ>عند  <شهود كيشتهد  من غَت

فبل  478كثربنت تسع سنُت فأ 477على [العقد عند اغبنابلة 476ماكأ]
, 480قربعلـو فيقدـ األم 479كلياءاأل [كترتيب] .كالية لويل فاسق عليها

 485فأ 484فأبو .483بوىاأحق بنكاح حرة  482القاؿ يف اؼبنتهي إ 481قربفاأل
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 .النص: بتقدًن االقرب 
411

 .النص: فاالقرب 
412
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, 489بوين, فؤلب فإبن أخ أل488بويننزؿ فاخ أل 487ف, فإبنو كإ486بنهاعبل فإ
عصبة  492قربأٍب  .بنومها كذلكٍب  491ب, فؤل490بوينفؤلب كإف سفبل فعم أل

, كىو السلطافٍب  495قرب, فاأل494قربعصبة األٍب  ,اؼبنعم 493اؼبوىلٍب  ,نسب
 499بن األم 498مكيل أكلكل  .عدال 497تتعذز ككل 496فاإلماـ أك نائبة فإ

, كىو 500 ذهنابإ كبقية العصبة كاغباكم تزكيج بنت تسع سنُت فاكثر ككصية
يل كالوصي ال حيتاجاف إ 502بمعترب ال من دكهنا حباؿ إال أف األ 501ذفإ
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502
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كغَته من  504يخببلؼ بقية العصبة ىذا حاصل ما ذكره يف اؼبنته 503ذفاإل
يف الوىل  [كيشًتط] .متموؿ 505قل{ بأ10} كلو كينعقد النكاحالكتب اؼبعتربة 

ة خاسب ,كالذكورة ,كاغبرية ,كالعدالة ,كالعقل ,كالبلوغ ,506سبلـ: اإلكالشاىدين
 .تتضمن بعض ما سبق

 510ضبدمتموؿ عند أ 509قليصح عقد النكاح على أ 508نوأ [507علمإ]
عشرة دراىم  512د اؼبلكي كما تقدـ كعلىع دينار عنرب 511كعند الشافعي كعلى

د الثبلثة كمع خلف العقد عن اؼبهر عنكجيوز  .م حنيفة كما تقدـ513بعند أ
تفق األكلياء كاؼبرأة إكلو قوؿ كاؼبعتمد خبلفو  514نفي اؼبهر خبلفا اؼبالكي على

حنيفة  517يبمع قوؿ أ 516ضبدَت كفؤ اليصح النكاح عند أنكاح غ 515على
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 : اضبد.النص 
517
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توكل  518فنكاح نفسها كال أ أف تأٌبللبالغة كليس  .كمالك كالشافعي بصحتة
 521ناثال كالية إل 520نو. إعلم أكالشافعي كهبذ 519ضبدعند أ فيو غَت العصبة

من جائز التصرؼ  523القبوؿ النكاح إ كال يصح ,522رحاـالعصبة كال لزكم األ
مالك  كالشافعي كعند 524ضبدعند أ >عند  <الرشيد  ,العاقل ,البالغ كىو

يصح نكاح الصيب اؼبميز كالسفيو لكنو موقوؼ على  526ون, أحنيفة 525يبكأ
 530بصحتو قبوؿ األ 529رضي اهلل عنهم على 528ئمةفق أتكإ .الويل 527جازةإ

م قبل يزكج اليتي 532فللويل غَت األب األعلى أ كجيوز ,الصغَت 531بنولنكاح إ
حنيفة  535يبعند أضبد كأ 534بكاف لو مصلحة يف ذلك كاأل  533فبلوغو أ
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 التزكيج من كفؤ 537ةإمرأطلبت  536ذاإك  .دبنع ذلككمالك مع قوؿ الشافعي 
كالشافعي كمالك مع قوؿ  539ضبدعند أ 538جابتهايل إبدكف مهر مثلها لـز الو 

فبلنة زكجيت كصدقة  قاؿ رجل 542ذاإك  .ال يلـز الويل ذلك 541نوحنيفة أ 540يبأ
 547يبكالشافعي كأ 546ضبدعند أ 545تفاقهماالنكاح بإ 544ثبتذلك أ 543على

عندىا  549فن ال يثبت حيت يراه داخبل خارجا 548ون, ألحنيفة مع قوؿ مالك
 552الحنيفة إ 551يبالنكاح عند أضبد كأ كال يصح ,يكوف يف سفر 550فإال أ

يقرب فيو  554نوإال أ {11, }يصح من غَتشهادة 553نوبشهادة مع قوؿ مالك أ
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كاشًتط  الرضا بالكتماف حيت لو عقد بالسر  كيشًتط .عند الدخوؿ 555شاعاأل
كعند الثبلثة اليضر كتمانو مع حضور  556ضبدعند أكتماف النكاح فسخ عقده 

بشاىدة مسلمُت عند  558الذمية فبل ينعقد النكاح إتزكج  557ذاكإ .الشاىدين
كال  ,ذميُتينعقد ب 561نوحنيفة أ 560يبكالشافعي كمالك مع قوؿ أ 559ضبدأ
كالشافعي كال  564ضبدالنكاح عند أ 563عبده الكبَت على 562جبارالسيد إلك دي
 568نوحنيفة كمالك أ 567يبمع قوؿ أ 566يضالشافعي أالصغَت عند ا 565جبارإ

مواله عند  570ذفنكاح العبد بغَت إ كال يصح .بًتؾ ال النافية 569جبارهديلك إ
 573بوأكقاؿ فسخو عليو  572, كللموىلمالك يصحكقاؿ كالشافعي  571ضبدأ
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 575ضبدالنكاح عند أكال يصح  ,الويل 574جازةحنيفة يصح موقوفا على إ
حنيفة ينعقد برجل  577بوأقاؿ  .ذكرين بشاىدين 576الكالشافعي كملك إ

 580ـيزكج أ 579فللموىل أ >للمويل  < زو كجي ,كبشاىدتُت فاسقُت 578تُتكمرأ
مالك الجيوز كقاؿ  .حنيفة 582يبكالشافعي كأ 581ضبدكلده بغَت رضاىا عند أ

 .عتقها صدقا حبضرة شاىدينكجعلت  584ميتإعتفت أكلو قاؿ  ,برضاىا 583الإ
, كعند ي النكاح غَت منعقدحنيفة كمالك كالشافع 585يبأ دفعن .شاىدين

 .كثبوت العقد 588نعقادهإ كالثاين ,كمذىب صباعة 587حدىاأ :ركايتاف 586ضبدأ
لو  592حدالصدؽ أل 591فأكقد تقدـ  ,590صباعالعتق فهو صححو باإل 589ماأك 
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 يكوف صدقا يف نكاح كال 594فيكوف شبنا يف البيع جاز أ 593فببل كلما جاز أ
كالشافعي كعند مالك حنيفة  595يبيفسد النكاح بفساد الصداؽ عند أ

جيوز للواسطة بُت الويل  [تتمة] .597علمركايتاف كاهلل سبحانو كتعاىل إ 596ضبدكأ
ف اىب األربع بأاؼبذمن مذىب  599معقد النكاح على أ 598جراءكالزكج أ

قل  كيقوؿ للزكج يتنب 601زكجتك أك إنكحتكقل يقوؿ للويل  600األربع بأف
أمرمها بتقليد اؼبذىب كي 603بٍت{ أل12, }قبلت نكاحها 602كأقبلت لنفسي 

 606ليوبالصواب كإ 605علمإ 604كيأمر الزكج بتقليده كاهلل تعاىل الذم يعقد عليو
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اهلل على سيدنا  608. سبت كصلىيا رب العاؼبُت 607مُتمرجع كاؼبأب إنتهي آ
 .610صبعُتكصحبو أ 609لوؿبمد كآ

للشيخ  611ربعاىب األكقد ًب ىذ الكتاب اؼبسمي باؼبربع يف حكم اؼبذ
لنفسو بيديو  613كتبو الفقَت إىل اهلل تعاىل  612مبلكم الشافعيعبد اؼبعطي الس

, ؿبـر سنة 1273بلدا مقيم جركع مولدا يف العاـ  614شير األبو بكأضبد بن أ
 {13. }617.نتار كوت دعن جركعأ 616ظهر عم 615فد سبفت مل يوع
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 الباب الرابع

 أفكار الرئيسية في نص المخطوطة

 المربع في حكم المذاهب األربع

اؼبخطوطة تبُت عن اؼبناكحة كما تتعلق هبا يف مذاىب األربع، لو  يف ىذه
نذكر عن مذاىب األربع فطبعا فيو إماـ األربع يعٌت شفعي، مالكي، حنفي، 
كحنابلي. كأريد أف أخرج احملتويات ما تشتمل فيها برأم أئمة األربع كاحدا 

 فواحدا.

 إمام الشافعي .أ 

ي اليت ال أب ؽبا كال جد من أما اليتيمة البكر كىيف إماـ الشافعي، 
ذا صدر العقد من القاضي كغَته فهو كإ  ،حباؿ عند الشافعي األب فبل تزكج

القاحرة غَت األمة فبل تزكج حباؿ, كإذا صدر العقد عليها من ب كالثي باطل.
بل تصرب ىى كاليت   ،ي فهو باطلأبيها أك جدىا أك سائر األكلياء أك القاض

يف حديث "عن يف حديث عن  ليهما اػباص أك العاـ.لو  يبلغا كيأذنا حىتقبلها 
إبن عباس رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: الثيب أحق 
بنفسهامن كليها, كالبكر تستأمر كإذهنا سكوهتا.)ركاه مسلم(  كيف لفظ: ليس 
للويل مع الثيب أمر، كاليتيمة تستأمر.)ركاه أبو داكد كالنسائى، كصححو إبن 

  618اف("حب
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كقاؿ األئمة الثبلثة، جيوز للويل غَت األب كاعبد أف يزكج اليتيمة قبل 
يوجب إىل األمة كأما  .بلوغو نطرا إىل اؼبصلحة كمنع الشافعي عن ىذه اغبالة

حيـر إليها أف تتزكج  الىت ال كيل ؽبا اػباص، أماالبالغةسيدىا أف جيربىا مطلقا. 
ال نكاح إال بويل) يب صلى اهلل عليو كسلم "قاؿ الن ، إال بعد إذف الويل للقاضي

 619"ركاه اػبمسة(

يشًتط يف النكاح بذكر، كبالغ، كعاقل، كحر، كعدؿ، كرشيد،  الويلك 
قسم الثالث: الويل كاجب يف النكاح اؼبرأة، كيف  19كإسبلـ. يقاؿ يف فصل 

كاليصح بإمرأة،   620يقاؿ أيضا: الويل من ذكر، كنسب، كحاكم. 20فصل 
زىر قاؿ السيوطي رضبو اهلل تعاىل يف  نوف، كرقيق، كفاسق، كسفيو.كصيب، كؾب

كبعد  ال جيوز العمي أكاعباىل للويل، كجيوزه لو يتوب يف ؾبلس العقد. الباسم
ذالك، الوليوف تتكوف من األب، كاعبد، كاألخ الشقيق، كاألخ لؤلب، كإبن 

. كإذا عدمهم، األخ الشقيق، إبن األخ لؤلب، كالعم الشقيق، كإبن العم لؤلب
سيبدؿ بالويل اؼبعتقد الذكر، كعصابئو، كاغباكم، كاغباكم الذم يصلح للقاضي، 

 كال جيوز إليها أف يطلب أجرة إال عطاىم.

كالكفأة حق للزكج كالزكجة كالويل، كالكفأة يف الدين أىم، كاألخر تتعلق 
ر، . كأماالشاىداف فبلبد أف يكوف كل كاحد منهما ذك621إيل الزكج كالزكجة

كبالغا، كعاقبل، كحرا، كعدال، كظبيعا، كبصَتا. كال يصح من األنثي، كالصيب، 
كاجملنوف، كالرقيق، كالفاسق، كاألصم، كاألعمي. كال يكفي منهما فقط أف يتوباف 
عند عقد النكاح، كلكن البد توبة كاملة بعد العقد. قاؿ الشافعي يف التقريب، 
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حضور الزكجة، كأساس اغبكم الذم  اليصح النكاح بويل كشاىد كاحد كلو مع
يذكر الشاىداف يف النكاح ىو من عائشة رضي اهلل عنها " ال يصح النكاح إال 

 كخبلفا بأيب حنيفة. 622بويل كالشاىد عادال.

كشركط الزكج ىو عدـ اإلحراـ كاإلجبار، ككونو معينا، كعلمو عن اؼبرأة. 
ا عن نكاح، كعدة، كعلم كأما شركط الزكجة ىي عدـ اإلحراـ، كالتعيُت، كخلوى

. كال جيوز أف يلحن يف لفط زكج كزكجة، 623بأنوثتها، كغَت اؼبشركة كؿبـر بينهما
 مثاال: جورتك، كزكزتك.  

 إمام الحنفي .ب 

سيبدؿ  إذا كانت اليتيمة لو ليس ؽبا كيل،اليتيمة  اغبنيفة، يف إماـ
ليهم أف عف . ككذالك إذا كانت ؽبا أكلياء،باالقاضي للتزكجيها بكفأة كمهر

يف ىذا اؼبذىب أف  ألف الكفأة كاؼبهر حق للزكجة.يزكجوىا بالكفأة كاؼبهر، 
الكفأة ىي، الدين، كالنسب، كالعماؿ، كاؼباؿ، كاإلسبلـ، كبينهم يقاؿ أف 

أف فؤلهبا كجدىا ب كأما الثيب الصغَتة،  624الكفأة ليس شرط ليصح النكاح.
مها من االكلياء أف يزكجها كاالبكر كال جيوز لغَت  تزكجيها كلو بغَت كفأة كفاحشة، 

اؼبهر ىو كاجب، كما قاؿ اهلل تعاىل "كأتو النساء  ألف القاحر بغَت كفأة مهر.
   625(.4صدقتهن كبلة )النساء:
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كأما البالغة, فلها أف تتويل نكاح نفسها من كفأة كلو مع كجود عصبتها 
فة ببل كيل كلو نفذ نكاح حرة مكل قاؿ يف تنويراألبصار، بنفسها كبوكالتها.

 األعًتاض يف غَت الكفأة ما مل تلد أكالدا كرضاء بعض األكلياء بنكاحها نفسها.
قاؿ صبهور العلماء، اليصح النكاح إال بويل بأساس على قاؿ اهلل تعاىل يف  

 .232626سورة البقرة أية:

 كاإلسبلـ. كالويل ،كالوالية كشركط الويل ىو البالغ، كالعاقل، كالوارث،
كرقيق سواء كاف الويل من العصبة أك غَتىا على  اح صغَت، كؾبنوف،شرط لنك

الًتتيب السابق كال يشًتط عدالتو فيصح تزكيج الويل الفاسق. كالويل يف نكاح 
 كتكليف، صغَتة كثيبا البد أف يشًتط حبرية،الصغَت كالصغَتة كلو كانت 

كفأة   غَت األب كجد اف يكوف كإسبلـ يف حق اؼبسلمة. كيشًتط أيضا يف
 فإف مل يكوف عصبة فالوالية األـ. كمهر، 

 ،مثاال: القريش أكفاء لكل منهم ،أف الكفأة حق للويل نيفة،كعند أيب ح
فمسلم  كليس أكفاء قريش بإسبلـ، ،كقبيلة بقبيلة لبعضهم،كالعرب أكفاء 

قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " عن إبن عمر رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ   بنفسو.
 صلى اهلل عليو كسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، كاؼبوايل بعضهم رسوؿ اهلل

  627أكفاء بعض، إال حائكا أك حجاما. )ركاه اغباكم(.

 كما قاؿ يف تنوير األبصار، كأما الشاىداف عند عقد النكاح ىي،
ظباع كل من العاقدين لفظ األخر كحضور حرين مكلفُت سامعُت معا  كيشًتط

تعاقدين مسلمُت لنكاح مسلمة كلو فاسقُت أك قوؽبما فامهُت لكبلـ اؼب
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كيف ىذا الزماف، فقط اليكفي عن الشاىد كلكن البد كتاب  ؿبدكدين.
 628النكاح.

نت ليس ؽبا عصبة فيقدـ األقرب ىي، األـ، كاألخت إذا كا ٍب اليتيمة،
 لبلبوين، كاألخت لؤلب، ككلد األـ، كذكم األرحاـ كاألقرب عند األـ،

كىذا النص زبتلف عن قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم   ة.كالقاضي يف منشور 
يعٌت "عن أىب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
التزكج اؼبرأة اؼبرأة, كال تزكج اؼبرأة نفسها )ركاه إبن ماجو كالدرقطٌت كرجالو 

 النسب  كجيوز اؼبرأة تكوف الويل بسبب: عدـ الويل النسب، ككيل 629ثقات(.
كاف إحراما, ال يكفي الشرطي لويل قريب كعدـ الويل البعيد, كضاع أك دفعو 

  630الويل القرييب.

يعٌت حكم اإلنعقاد كحكم  يف ىذا اؼبذىب، أف النكاح حكماف،
اإلظهار. فحكم اإلنعقاد ىو أف كل من ملك القبوؿ لنفسو إنعقد النكاح 

ىذا ينعقد بشهادة  من ذكر كال حبضوره كمن مل ديلك القبوؿ لنفسو فبل فعلي, 
ينعقد بشهادة العبد كاؼبكاتب. كأما حكم اإلظهار ىو عند التجاىد فبل يقبل 

 فيو إال العدكؿ كإف صح أكال بغَت العدكؿ كذنبو عليو صاحب اعبوىرة.

 إمام المالكي .ج 

يل عن اؼبرأة الصغَتة أك كبَتة بكرا أك ثيبا فبلبد من الو عند إماـ اؼبالكي، 
بالغا، كعاقبل، كذكرا، كإسبلـ، كال جيوز الكافركف. كما قاؿ اهلل تعاىل  أف يكوف
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كلو   631(.28"اليتخذ اؼبؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف اؼبؤمنُت )اؿ عمراف:
ألقرب يف األراث. كاألقرب ىو إبن، كإبنو، كانو فاسقوف فيوجب أف يقدـ ا

جد ألب، كعم ك  كأب، كأخ شقيق، كأخ ألب، كإبن أخ شقيق، كإبن أخ ألب،
كموىل األعلى كموىل  شقيق، كعم ألب، كإبن عم شقيق، كإبن عم ألب،

 ،عامة اؼبسلمُتك  ،حاكمك  ،ككافل ،العتيق خبلؼاألسفل. ك موىل األسفل ىو 
كما قاؿ النيب صلى اهلل . إف عدـ الويل أك إمتنع من التزكيج سيبدؿ باغباكم

األربعة إال النسائي كصححو  عليو كسلم " فالسلطاف كيل من ال كيل لو )أخرجو
  632أبو عوانة كإبن حباف كاغباكم("

احها إال بويل قريب كلو ذات شرفا، كأما البالغة الثيب مل يصح نك
كينعقد النكاح يف غَت اليتيمة بربع دينار أك ثبلثة  اإلبن. مثاال: كصباؿ، أكماؿ،

كموت دراىم أك ما يساكم ذلك من العركض كيفسد مع تأجيلو بأجل ؾبهوؿ  
كجيوز  نفية لنكاح التفويض كىو عقد ببل ذكر  أك فراؽ كيثبت بعد الدخوؿ،

 مهر.

كأما البنت اليتيمة بكرا أك ثيبا فيزكجها صبيع األكلياء بشرط أف تبلغ 
 كأما الشاىد يف ىذا اؼبذىب،عشر سنوات إف خياؼ عليها الزنا بكفأة كمهر. 

 كمسلما. كظبيعا، كحرا، ذكرا، كبالغا، كعاقبل، كعدال،البد أف يكوف 

 

   

                                                           
520

 349.نفس المرجع، 
 450نفس المرجع،  .521



 إمام الحنابلي .د 

كأكثر كانت ليس ؽبا كيل، فيجوز  عن بنت تسع سنُت يف إماـ اغبنابلي،
 1الويل الفاسق عليها، يف قانوف اإلندكنسيا عن اؼبنكحات يعٌت) بقانوف رقم 

(، توجد فصوؿ عن األكالد، كعمور الذم جائز النكاح للبنت 1974سنت 
مثاال: األب، ك أبوه إف عبل، كإبنها، . يقدـ األقرب ككذالك أف  633كالولد.

كإبنو، كأقرب عصبة نسب، كموىل اؼبنعم، كعصبة األقرب، كالسلطاف، كىو 
كيل أم من األب ككصيو كبقية العصبة كاغباكم أف تزكيج  اإلماـ أك نائبو. كلكل

شرط بنت تسع سنُت فأكثر بإذهنا كىو إذف معترب، كما قاؿ يف اؼبنتهى. كأما ال
 يف الويل كالشاىدين، اإلسبلـ، كالبلوغ، كالعقل، كالعدالة، كاغبرية، كالذكورة.

 

 الموافق والخالف فيهم .ه 

علم انو يصح عقد النكاح علي اقل متموؿ عند إ ،تتضمن بعض ما سبق
اضبد كعند الشافعي كعلي ربع دينار عند اؼبلكي كما تقدـ كعلي عشرة دراىم 

ثبلثة كمع نفي وز خلف العقد عن اؼبهر عند العند ايب حنيفة كما تقدـ كجي
علي قوؿ كاؼبعتمد خبلفو كلو تفوء االكلياء كاؼبراة علي ، ك اؼبالكياؼبهر خبلفا يف 

نكاح غَت كفوء اليصح النكاح عند اضبد مع قوؿ ايب حنيفة كمالك كالشافعي 
د عن بصحتة كليس للبالغة أف تأتى  نكاح نفسها كال اف توكل فيو غَت العصبة

كهبذ اعلم انو ال كالية الناث العصبة كال لزكم االرحاـ كال  ،اضبد كالشافعي
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عند عند  ،الرشيد ،العاقل ،البالغ بوؿ النكاح اال من جائز التصرؼ كىوق يصح
اضبد كالشافعي كعندمالك كايب حنيفة انو يصح نكاح الصيب اؼبميز كالسفية 

هلل عنهم علي صحتو قبوؿ لكنو موقوؼ علي اجازة الويل كاتفق ائمة رضي ا
قبل بلوغو  ماالب لنكاح ابنو الصغَت كجيوز للويل غَت االب اال عد اف يزكج اليتي

اف كاف لو مصلحة يف ذلك كاالب عند اضبد كايب حنيفة كمالك مع قوؿ 
الشافعي دبنع ذلك كاذا طلبت امراة التزكيج من كفوء بدكف مهر مثلها لـز الويل 

افعي كمالك مع قوؿ ايب حنيفة انو ال يلـز الويل ذلك اجابتها عند اضبد كالش
كاذا قاؿ رجل فبلنو زكجيت كصدقة علي ذلك اثبت النكاح باتفاقهما عند اضبد 
كالشافعي كايب حنيفة مع قوؿ مالك النو ال يثبت حيت يراه داخبل خارجا 
 عندىا اال اف يكوف يف سفر كال يصح النكاح عند اضبد كايب حنيفة اال بشهادة

اال انو يقرب فيو االشاع عند الدخوؿ . مع قوؿ مالك انو يصح من غَتشهادة
كيشًتط الرضا بالكتماف حيت لو عقد بالسر كاشًتط كتماف النكاح فسخ عقده 
عند اضبد كعند الثبلثة اليضر كتمانو مع حضور الشاىدين كاذا تزكج ذمية فبل 

كمالك مع قوؿ ايب  ينعقد النكاح اال بشاىدة مسلمُت عند اضبد كالشافعي
حنيفة انو بنعقد يذميُت كيل مالك السيد اجبار عبده الكبَت علي النكاح عند 
اضبد كالشافعي كال اجبار الصغَت عند الشافعي ايضا مع قوؿ ايب حنيفة كمالك 
انو ديلك اجباره بًتؾ ال النافية كال يصح نكاح العبد بغَت اذف مواله عند اضبد 

ح كللمويل فسخو عليو كقاؿ ابو حنيفة يصح موقوفا كالشافعي كقاؿ مالك يص
علي اجازة الويل كال يصح النكاح عند اضبد كالشافعي كملك اال بشاىدين 
ذكرين قاؿ ابو حنيفة ينعقد برجل كمراتُت كبشاىدتُت فاسقُت كجيزك للمويل اف 
 يزكج اـ كلده بغَت رضاىا عند اضبد كالشافعي كايب حنيفة كقاؿ مالك الجيوز اال



برضاىا كلو قاؿ اعتفت اميت كجعلت اعتقها صدقا حبضرة شاىدين فقد ايب 
حنيفة كمالك كالشافعي النكاح غَت منعقد كعند اضبد ركايتاف احدىا كمذىب 
صباعة كالثاين انعقاده كثبوت العقد كما العقد فهو صححو باالصباع كقد تقدـ 

يع جاز اف يكوف صدقا اف الصدؽ الحد لو ببل كبلما جاز اف يكوف شبنا يف الب
يف نكاح كال يفسد النكاح بفساد الصداؽ عند ايب حنيفة كالشافعي كعند 
مالك كاضبد ركايتاف كاهلل سبحانو كتعاىل اعلم تتمة جيوز للواسطة بُت الويل 
كالزكج اجراء عقد النكاح علي ام مذىب من اؼبذىب االربع باف يقوؿ للويل 

لزكج قل قبلت لنفسي اك قبلت نكاحها قل زكجتك اك انكحتك بتٍت كيقوؿ ل
 ال بٍت كيأمرمها بتقليد اؼبذىب الذم يعقد عليو كيأمر الزكج بتقليده. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الخامس

 خاتمة

 الخالصة .أ 

 :. منهااج الباحث بعض النتائجإستن عتمادا على البحث السابق كجدإ
اليت لشافعي كىو من مذىب ا بػعبد اؼبعطي السمبلكلألفو  خطوطة ىذه اؼب أف 

عن اؼبنكحات يف مذاىب األربع الىت كتب يف سنة كيشتمل فيو  بالفقو, ؿبتواىا
. اؼبخطوطة توجد إىل ىذا الزماف لعبلقة العامل الشرقي الواسط  1273 ؿبـر

 باألرخبيل يف قرف السابق.
أفكار األساسية اؼبشكلة األساسية يف ىذه الرسالة ىي التحقيق النص ك 

لوجي بطريقة الفردية اؼبعيارية. عن ربقيق نهج الفيلو دبة من النص  اؼبخطوط
تدكين و، ك تصليحالنص ىذه الرسالة تستعمل طريقات التالية: ترصبة النص ك 

النص إىل  حضرة، كإعطاء التعليق كالتفسَت، ك اؼببلحظات للتصليح أك التغيَت
ن . كأما األفكار األساسية ىي عبعض، كترتيب ؿبتويات لكلمة الصعوبة منو

كما يتعلق بو، كاؼبرأة اليتيمة كشركطها، كالثيبة كشركطها، كالبالغة النكاح 
  كشركطها، كاألمة كشركطها، كالويل كشركطو، كالشاىد كشركطو.

 
 نقد واإلقتراحات .ب 

توجد ىذه الرسالة األخطاء يف جهة الكتابة كالبحثة، لذالك أحتاج إىل 
 . النقد كالتصليح لتقريب الكامل يف ىذه الكتابة



 "اؼبربع يف حكم اؼبذاىب األربع" عن ـبطوطة يحيتاج البحث الدقيق
 األخرل بشكل العاـ ؼبعرفة الكنوز اإلسبلمية السابقة يف أتشيو ةكاؼبخطوط

جعلها مصدرا يف الكتابة كتقدما كذاللك ها ك ظحفخصوصا، كأرخبيل عما. ك 
 .ألتشيو ربت فهم الشخصية كالتاريخ كالثقافة
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